รายงานความประจาวันในส่วนแพ่งและในส่วนอาญา ตัวอย่าง (วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25xx)
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
...........................................................................................................................................................
คดีค้างมาจากปีที่แล้ว
หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีทแี่ ล้ว
คดีค้างมาเสร็จไป
หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีแล้ทวี่ และคดีดังกล่าวได้ทกา าร
พิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31ธันวาคม
ภายใน
ปีนั้นๆ
คดีเก่าคงค้าง
หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีทแี่ ล้ว และคดีดังกล่าว
พิจารณายังไม่แล้วเสร็จภาย
ในปีนั้นๆ
...........................................................................................................................................................
คดีรับใหม่ในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่
31 ธันวาคม ภายในปีนั้นๆ
คดีรับใหม่ปีนเสร็
ี้ จไป หมายถึง
ปริมาณคดีที่รับใหม่ในปีนี้ และคดีดังกล่าวได้ทาการพิพากษา
แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึง วันที่ 31ธันวาคมภายในปีนั้นๆ
คดีรับใหม่ปีนี้คงค้าง หมายถึง
ปริมาณคดีที่รับใหม่ในปีนและคดี
ี้
ดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้เสร็
วจ
ภาย
ในปีนั้นๆ
..........................................................................................................................................................
คดีเสร็จไปทั้งสิ้น หมายถึง ปริมาณคดีที่
ทาการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึง วันที่ 31 ธันวาคมภายในปีนั้นๆ หรือเท่ากับคดีค้างมาเสร็จไป
บวก
คดีรับใหม่ปีนี้เสร็จไป
คดีคงค้าง หมายถึง
ปริมาณคดีทพิี่ จารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีคงค้าง
หรือ
เท่ากับ คดีเก่าคงค้าง บวก คดีรับใหม่ปีนี้คงค้าง
...........................................................................................................................................................
คดีรับใหม่วันนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องในวันนี้
คดีเสร็จไปวันนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จในวันนี้
คดีรับใหม่เพิ่มขึ้น หมายถึง ปริมาณคดีรับใหม่เพิ่มขึ้นจากวัน
ที่รายงาน
คดีรับใหม่ลดลง หมายถึง ปริมาณคดีรับใหม่ลดลงจากวัน
ที่รายงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คดีระหว่างฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ แล้
วโจทก์ หรือ จาเลยได้ยื่น
ฎีกาคาพิพากษาต่อศาล
...........................................................................................................................................................
คดีละเมิดอานาจศาลรับใหม่ หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลรับใหม่ในวันนี้
คดีละเมิดอานาจศาลเสร็จไป หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลที่พิพากษาแล้วเสร็จในวันนี้
...........................................................................................................................................................
๑

...........................................................................................................................................................
คดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาล
ดาเนินการไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นในวันนี้
คดีทไี่ กล่เกลี่ยสาเร็จ หมายถึง
ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ยตามที่คู่ความได้ยื่นคร้าอง
ขอให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคู่ความได้ตกลงกันทา
สัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้นในวันนี้
คดียกเลิกการไกล่เกลี่ย หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความไม่มาตามหมายเรียกที่ศาลนัด หรือ
คู่ความยื่นคาร้องขอไม่ประสงค์จะด
ำ เนินการไกล่เกลี่ย
ในวันนี้
...........................................................................................................................................................
หมายจับ หมายถึง จานวนหมายจับที่ออกโดยศาลตามมาตรา 66 , 67 , 68
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมายค้น หมายถึง จานวนหมายค้นที่ออกโดยศาลตามมาตรา 69 , 70 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
..............................................................................................................................................................
คนต้องขังระหว่างสอบสวน หมายถึง จานวนคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดทางอาญาที่
เจ้าพนักงานสอบสวนมาขอฝากขังต่อศาลระหว่างทาการ
สอบสวน
คนต้องขังระหว่างพิจารณา หมายถึง จานวนคนที่ถูกฟ้องต่อศาลและคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล
คนต้องขังระหว่างฎีกา หมายถึง จานวนคนต้องโทษที่ศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นอุทธรณ์ได้มีคา
พิพากษาแล้วและคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างฎีกาคาพิพากษา
...........................................................................................................................................................

๒

...........................................................................................................................................................
คดีค้างระหว่างพิจารณา
หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ยื่นฟ้อง
จนถึงวันที่รายงาน โดยทาการจัดเก็บคดีในแต่ละประเภท
ว่าอยู่ในขั้นตอนใด ดังนี้
1. ค้างจ่าย
2. อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย
3. รอวันนัดพิจารณานัดแรก
4. ระหว่างสืบพยาน
4.1 สืบพยาน
4.2 ให้ศาลอื่นสืบพยานแทน
4.3 รอคดีอื่น
4.4 อยู่ระหว่างการวินิจฉัยของประธานศาลฎีกา
4.5 อยู่ระหว่างการชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการ
4.6 อยู่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อกฎหมาย
4.7 อยู่ระหว่างการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจระหว่างศาล
4.8 อยู่ระหว่างชาระค่าเสียหายเนื่องจากคู่ความ
ตกลงกันได้
4.9 อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาสั่งระหว่างพิจารณา
4.10 อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์หลักฐาน
4.11 อื่นๆ
5. รอคาพิพากษา / คาวินิจฉัยชี้ขาด
..........................................................................................................................................................

๓

..................................................................................................................................................................................
จานวนคดีทรัพย์สินฯ(แพ่ง)ที่ผู้พิพากษาได้กระทาเสร็จไปตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่รายงานหรือตั้งแต่วันรับ
มอบงานจนถึงวันที่รายงานหมายถึง ปริมาณคดีที่ผู้พิพากษาแต่
ละท่านได้ทาการพิพากษาแล้วเสร็จ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่รายงาน โดยจัดเก็บตามคดีที่เสร็จไป ดังนี้
1. ในช่อง “ผู้พิพากษา” ให้กรอกรายชื่อตามลาดับอาวุโส สาหรับผู้พิพากษาที่มาใหม่ให้หมาย
เหตุ
ไว้ในช่อง หมายเหตุว่า รับมอบงานเมื่อใด
2. ในช่อง “เจ้าของสานวน” หมายถึง จานวนคดีที่จ่ายสานวนให้กับผู้พิพากษาแต่ละท่านเป็น
ผู้รับผิดชอบ
3. ในช่อง “คดีเสร็จไป” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนได้ทาการพิพากษา
แล้วเสร็จ โดยจัดเก็บตามคดีที่เสร็จไป ดังนี้
3.1 ช่อง “พิพากษาความเรียง”หมายถึงคดีที่เริ่มตั้งแต่ทาการสืบพยานจนถึงพิพากษาแล้
เสร็วจ
3.2 ช่อง “ประนีประนอมพิพากษาตามยอม” หมายถึง คดีที่พิพากษาเสร็จไปโดยคู่ความ
ได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
3.3 ช่อง “ถอนฟ้อง ถอนคาร้องขอ” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือ
ถอนคาร้องขอ
3.4 ช่อง “จาหน่ายคดี” หมายถึง คดีเสร็จไปเพราะการจาหน่ายคดีชั่วคราวหรือการ
จาหน่ายคดีอื่นๆ
3.5 ช่อง “โดยเหตุอื่น” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยเหตุประการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมา
...................................................................................................................................................................

๔

..................................................................................................................................................................................
จานวนคดีทรัพย์สินฯ(อาญา)ที่ผู้พิพากษาได้กระทาเสร็จไปตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่รายงานหรือตั้งแต่วันรับ
มอบงานจนถึงวันที่รายงานหมายถึง ปริมาณคดีที่ผู้พิพากษาแต่
ละท่านได้ทาการพิพากษาแล้วเสร็จ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่รายงาน โดยจัดเก็บตามคดีที่เสร็จไป ดังนี้
1. ในช่อง “ผู้พิพากษา” ให้กรอกรายชื่อตามลาดับอาวุโส สาหรับผู้พิพากษาที่มาใหม่ให้หมาย
เหตุ
ไว้ในช่อง หมายเหตุว่า รับมอบงานเมื่อใด
2. ในช่อง “เจ้าของสานวน” หมายถึง จานวนคดีที่จ่ายสานวนให้กับผู้พิพากษาแต่ละท่านเป็น
ผู้รับผิดชอบ
3. ในช่อง “คดีเสร็จไป” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนได้ทาการพิพากษา
แล้วเสร็จ โดย จัดเก็บตามคดีที่เสร็จไป ดังนี้
3.1 ช่อง “พิพากษาความเรียง”หมายถึงคดีที่เริ่มตั้งแต่ทาการสืบพยานจนถึงพิพากษาแล้
เสร็วจ
3.2 ช่อง “รับสารภาพสืบประกอบ” หมายถึง คดีเสร็จไปที่มีการรับสารภาพของคู่ความฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งในระหว่างที่มีการสืบพยาน
3.3 ช่อง “รับสารภาพ” หมายถึง คดีเสร็จไปที่มีการรับสารภาพของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
3.4 ช่อง “ยอมความ” หมายถึง คดีเสร็จไปด้วยการประนีประนอม ยอมความ
3.5 ช่อง “ถอนฟ้อง” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง
3.6 ช่อง “จาหน่ายคดี” หมายถึง คดีเสร็จไปเพราะการจาหน่ายคดีชั่วคราวหรือการจาหน่าย
คดีอื่นๆ
3.7 ช่อง “โดยเหตุอื่น” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยเหตุประการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมา
...................................................................................................................................................................

๕

คู่มือแบบรายงานสถิตปิ ระจาเดือน ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
รายงานสถิติคดีประจาเดือน ในส่วนแพ่ง
ประจาเดือน.....................พ.ศ................(ตัวอย่างประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
1. คดีแพ่งในรอบปี
1.1 คดีค้างมาจากปีที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่แล้ว
1.2 คดีรับใหม่ในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึงเดือนที่รายงานภายในปีนั้นๆ
1.3 คดีเสร็จไปในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึงเดือนที่รายงานภายในปีนั้นๆ
1.4 คดีคงค้าง หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีคงค้าง
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากปีที่แล้ว บวก จานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ เท่ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในปีนี้ บวก จานวนคดีคงค้าง หรือ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีคงค้าง)
2. คดีแพ่งในเดือนนี้
2.1 คดีค้างมาจากเดือนที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณาจากเดือนที่แล้ว
2.2 คดีรับใหม่ในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องภายในเดือนที่รายงาน
2.3 คดีเสร็จไปในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน
2.4 คดีค้างไปเดือนหน้า หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือค้างไปเดือนหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากเดือนที่แล้ว บวก จานวนคดีรับใหม่ในเดือนนีเท่้ ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในเดือนนี้ บวก จานวนคดีค้างไปเดือนหน้าหรือ
(คดีค้างมา + คดีรับใหม่ - คดีเสร็จไป = คดีค้างไป)
ตัวเลขในช่อง 2.4 จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4

๖

3. ระยะเวลาในการพิจารณาคดี (นับตั้งแต่วันฟ้อง จนคดีเสร็จสิ้น)
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามช่วงระยะเวลาที่คดีพิพากษาเสร็จสิ้น ดังนี้
- ไม่เกิน 1 เดือน
- เกิน 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี
- เกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี
- เกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี
- เกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี
- เกิน 5 ปีขึ้นไป
ข้อสังเกต ช่อง รวม ทั้งหมดของระยะเวลาในการพิจาณาคดีจะต้องเท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีเสร็จไป
ในเดือนนี้ หรือ เท่ากับตัวเลขในช่อง 2.3
4. การอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
การอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นฎีกาต่อศาล ทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางภายในเดือนที่รายงาน
4.1 คดีที่ยื่นฎีกาค้างส่งจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นฎีกาค้างส่งจากเดือนที่แล้ว
4.2 คดีที่ยื่นฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นฎีกาภายในเดือนที่รายงาน
4.3 คดีที่ไม่อนุญาตให้ยื่นฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีที่ไม่อนุญาตให้คู่ความยื่นฎีกาภายในเดือน
ที่รายงาน เช่น การยื่นฎีกาในข้อเท็จจริง หรือข้อจากัดในเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายห้ามมิให้
กระทา ฯลฯ
4.4 คดีที่ส่งไปยังศาลฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นฎีกาต่อศาล ทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางแล้วศาลได้ส่งคดีไปยังศาลฎีกาภายในเดือนที่รายงาน
4.5 คดีที่ค้างส่งไปยังศาลฎีกาในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นฎีกา และศาลยังมิได้ส่งคดีไปยัง
ศาลฎีกา คงเหลือเป็นคดีค้างส่งไปยังศาลฎีกาภายในเดือนที่รายงาน
5. คดีละเมิดอานาจศาล
คดีละเมิดอานาจศาล หมายถึง การกระทาที่เป็นความผิดฐาน ละเมิด อานาจศาล ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามมาตรา 31 และมาตรา 32
5.1 จานวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาหมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
5.2 จานวนคดีที่พิพากษาเสร็จไป หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลที่พิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือน
ที่รายงาน
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6. การไกล่เกลี่ย ประนอมข้อพิพาท
การไกล่เกลี่ย ประนอมข้อพิพาทหมายถึง กระบวนการที่บุคคลภายนอกผู้เป็นกลาง ซึ่งได้รับการร้องขอ
จากคู่พิพาทหรือได้รับการแต่งตั้งจากศาลให้พบปะและช่วยเหลือคู่พิพาท ให้สามารถแก้ไขปัญหา
ข้อพิพาทได้ด้วยความสมัครใจร่วมกัน ผลของการระงับข้อพิพาทในลักษณะนี้เรียกว่าการตกลง
ยอมความกัน และการไกล่เกลี่ยเป็นการดาเนินการด้วยความสมัครใจ โดยคู่พิพาทฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง
อาจขอถอนตัวออกจากกระบวนการไกล่เกลี่ยในขณะใดก็ได้ ก่อนที่คู่พิพาททุกฝ่ายจะลงนามใน
สัญญาประนีประนอมยอมความ
6.1 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยค้างมาจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
ค้างมาจากเดือนที่แล้ว
6.2 จานวนคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาล
เพื่อให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
6.3 จานวนคดีที่ยกเลิกการไกล่เกลี่ยในเดือนนีหมายถึ
้
ง ปริมาณคดีที่คู่ความไม่มาตามหมายเรียกที่
ศาลนัดหรือคู่ความยื่นคาร้องขอไม่ประสงค์จะดาเนินการไกล่เกลี่ยภายในเดือนที่รายงาน
6.4 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยสาเร็จในเดือนนีหมายถึ
้ ง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลีตามที
่ย ่คู่ความ
ได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคู่ความได้ตกลงกันทาสัญญาประนีประนอม
ยอมความกันขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
6.5 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
ตามที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคู่ความไม่สามารถตกลงกัน ได้
ภายในเดือนที่รายงาน
6.6 จานวนคดีที่อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาล
เพื่อให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างดาเนินการไกล่เกลี่ย
7. ระยะเวลาค้างในการพิจารณาคดี (นับตั้งแต่วันที่ยื่นฟ้อง จนถึงเดือนที่รายงาน)
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามช่วงระยะเวลาที่คดีค้าง ดังนี้
- ไม่เกิน 1 เดือน
- เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี
- เกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี
- เกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี
- เกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี
- เกิน 5 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาค้างพิจารณา หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันรับฟ้อง จนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่รายงาน
แม้วันดังกล่าวจะเป็นวันหยุดราชการก็ตาม เช่น การรายงานสถิติคดีประจาเดือนมกราคม ณ วันที่
31 มกราคม มีคดีค้างอยู่จานวนกี่คดี
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ตัวอย่าง คดีหมายเลขดา 1/2555 ได้มีการยื่นฟ้องวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ซึ่งพิจารณา
ยังไม่แล้วเสร็จ ภายในเดือนที่รายงาน เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 ดังนั้นคดีดังกล่าวมี
ระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน
ข้อสังเกต โดยในช่อง รวม คดีทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4 และ 2.4
8. ขั้นตอนที่คดีค้าง
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามขั้นตอนที่คดีค้าง ดังนี้
8.1 ค้างจ่าย หมายถึงคดีที่ยังไม่มกี ารจ่ายสานวนให้กับผู้พิพากษาท่านใดรับผิดชอบเป็นเจ้าของสานวน
8.2 อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย หมายถึง คดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลดาเนินการ
ไกล่เกลี่ย โดยคดีดังกล่าวยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังอยู่ในขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย
8.3 รอวันนัดพิจารณานัดแรก หมายถึง คดีที่มีการจ่ายสานวนให้ผู้พิพากษาเป็นเจ้าของสานวน
แต่ยังไม่ได้มีการสืบพยาน
8.4 ระหว่างสืบพยาน หมายถึง คดีที่อยู่ในระหว่างที่ทาการสืบพยานของโจทก์ พยานจาเลย
พยานผู้ร้องหรือพยานศาล ซึ่งในระหว่างสืบพยานจะประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
- สืบพยาน
- ให้ศาลอื่นสืบพยานแทน
- รอคดีอื่น
- อยู่ระหว่างการวินิจฉัยของประธานศาลฎีกา
- อยู่ระหว่างรอการชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการ
- อยู่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อกฎหมาย
- อยู่ระหว่างการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจระหว่างศาล
- อยู่ระหว่างชาระค่าเสียหายเนื่องจากคู่ความตกลงกันได้
- อยู่ระหว่างอุทธรณ์คาสั่งระหว่างพิจารณา
- อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์หลักฐาน
- อื่นๆ
8.5 รอคาพิพากษา / คาสั่งวินิจฉัยชี้ขาดหมายถึง คดีที่อยู่ในระหว่างการรอคาพิพากษาหรือคาสั่ง
วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อสังเกต โดยในช่อง รวม คดีทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4 และ 2.4
9. จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก แก่ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินฯ
คดีที่จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้พิพากษาสมทบศาล ทรัพย์สินฯ หมายถึง ปริมาณคดีที่ผู้พิพากษาสมทบ
เป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีและมีการจ่ายค่าตอบแทนตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ.
2539 และพระราชกฤษฎีกา ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่น
ของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ.2551 ทั้งต้องมีผู้พิพากษาไม่น้อยกว่าสองคน
และผู้พิพากษาสมทบอีกหนึ่งคนจึงเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีได้ ในตารางนี้มีการจัดเก็บ
แยกรายการที่จ่ายค่าตอบแทนของผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มีดังนี้
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9.1 ค่า ป่วยการ หมายถึง ค่าชดเชยการทางานหรือเวลาที่เสียไป ของผู้พิพากษาสมทบศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ ที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
9.2 ค่าพาหนะ หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการของผู้พิพากษา
สมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
9.3 ค่าเช่าที่พัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักสาหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานที่จาเป็นต้องพัก
ระหว่างการปฏิบัติงาน ของผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ที่เกิดขึ้นภายในเดือน
ที่รายงาน
9.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ หมายถึง ค่าตอบแทนอย่างอื่น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯลฯ
ที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
10. จานวนคดีที่ศาลจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้ง
คดีที่จ่ายค่า ตอบแทน แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ขอมาให้ความเห็นต่อศาลและมีการบันทึกถ้อยคาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
และได้เบิกค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ และวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ.2539 ในตารางนี้มีการจัดเก็บแยกรายการที่จ่ายค่าตอบแทน
แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้
10.1 คดีที่ศาลแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญหมายถึง จานวนคดีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชียวชาญ ที่มาให้ความเห็นต่อศาลที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
10.2 จานวนครั้งที่มาศาล หมายถึง จานวนคดีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯมีการออกหนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นต่อศาลที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
10.3 จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการ หมายถึง ค่าชดเชยการทางานหรือเวลาที่เสียไปทีผ่ ทู้ รงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯแต่งตั้งที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
10.4 จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะ หมายถึง ค่าใช้จ่ายสาหรับรถรับจ้างสาธารณะ ที่จาเป็นต้อง
จ่ายเนื่องในการเดินทางมาตามหรือหนังสือเชิญของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯแต่งตั้งที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
10.5 จานวนเงินที่จ่ายค่าเช่าที่พักหมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักสาหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานตาม
หรือหนังสือเชิญของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ แต่งตั้งที่เกิดขึ้น
ภายในเดือนที่รายงาน
11. จานวนคดีทจี่ าหน่ายคดีชั่วคราว
ให้ทาการจัดเก็บคดีทั้งหมดที่ศาลมีคาสั่งจาหน่ายคดีชั่วคราวภายในเดือนที่รายงาน

๑๐

คู่มือแบบรายงานบัญชีคดีประจาเดือน ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
รายงานบัญชีคดีประจาเดือน ในส่วนแพ่ง
ประจาเดือน....................พ.ศ. ..................(ตัวอย่าง ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย x หน้าช่อง  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
บัญชีคดี หมายถึง ปริมาณข้อหาหรือเรื่องที่ทาการยื่นฟ้องภายในเดือนที่รายงาน โดยจะต้องทาการ
จัดเก็บทุกข้อหาหรือเรื่องที่ฟ้องในสานวน
รายงานข้อหาหรือ เรื่องอื่นในคดี หมายถึง ปริมาณ ข้อหาหรือ เรื่องที่ทาการยื่นฟ้อง ภายในเดือน
ที่รายงาน โดย ข้อหาหรือ เรื่องดังกล่าวไม่มีอยู่ในแบบรายงานที่กาหนดไว้ ผู้ที่ทาการจัดเก็บจะต้องระบุ
ข้อหาหรือเรื่องดังกล่าวด้วย
รวมจานวน ข้อหาหรือ เรื่องทั้งหมด หมายถึง จานวน ข้อหาหรือ เรื่องทั้งหมดที่ได้ทาการยื่นฟ้อง
ภายในเดือนที่รายงาน
ปริมาณคดีรับใหม่ทั้งหมด หมายถึง ปริมาณ คดี ที่ทาการยื่นฟ้องทั้งหมดภายในเดือนที่รายงาน
โดยตัวเลขในช่องนี้จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีรับใหม่ในเดือนนี้
ข้อสังเกต จานวนข้อหาหรือเรื่องทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ หรือ มากกว่า ปริมาณคดีรับใหม่ทั้งหมด
ภายในเดือนนั้นๆ
คดีที่แตกสาขาออกจากเรื่องเดิม หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาแล้วเสร็จ (ได้มีการออกแดงแล้ว)
ได้มีการยื่นคาร้องเพื่อให้ศาลทาการพิจารณาคดีใหม่ ภายในเดือนที่รายงาน

๑๑

คู่มือแบบรายงานบัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
รายงานบัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษา ในส่วนแพ่ง
ประจาเดือน.....................พ.ศ..................(ตัวอย่าง ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
๑. ในช่อง “ชื่อผู้พิพากษา ” ให้กรอกรายชื่อตามลาดับอาวุโส สาหรับผู้พิพากษาที่ย้ายมาให
ให้หมายเหตุไว้ในช่อง หมายเหตุว่า รับมอบงานเมื่อใด

ม่

๒. ในช่อง “ตรวจฟ้องและคาร้องขอ ” หมายถึง การตรวจคาฟ้องหรือคาร้องขอที่คู่ความได้เสนอ คดี
ต่อศาลในขณะที่เริ่มคดีซึ่งกระทาโดยผู้พิพากษาแต่ละท่านภายในเดือนที่รายงาน
2.1 ช่อง “คาฟ้อง” หมายถึง คาฟ้องที่โจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลภายในเดือนที่รายงาน
2.2 ช่อง “คาร้องขอ” หมายถึง คาร้องหรือคาขอที่ยื่นต่อศาลภายในเดือนที่รายงาน
๓. ในช่อง “เป็นเจ้าของสานวน ” หมายถึง จานวนคดีที่จ่ายสานวนให้กับผู้พิพากษาแต่ละท่านเป็น
ผู้รับผิดชอบ
3.1 ช่อง “ค้างจากเดือนก่อน” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของสานวน
แต่การพิจารณาคดียังไม่แล้วเสร็จคงเหลือของเดือนก่อน ของผู้พิพากษาแต่ละท่าน
3.2 ช่อง “รับใหม่เดือนนี้” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของสานวน
ภายในเดือนที่รายงานของผู้พิพากษาแต่ละท่าน
หมายเหตุ กรณีการรับโอนคดีที่ผู้พิพากษามีการโยกย้ายมาใหม่ ให้นาคดีที่รับโอน รวมกับ จานวน
ที่เป็นเจ้าของสานวน ส่วนคดีที่โอนไปให้ท่านอื่นให้กรอกลงในช่องจานวนคดีโอนไป
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง
๔. ในช่อง “สืบพยาน” หมายถึง จานวนพยานที่คู่ความนามาเบิกความต่อศาล หรือพยานที่ศาลมีหมายเรียก
ให้มาเบิกความในวันนัดสืบพยาน
4.1 ช่อง “ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ” หมายถึง จานวนพยานที่คู่ความอ้างต่อศาลและให้ศาล
ทาการสืบพยานโดยผ่านทางจอภาพ
4.2 ช่อง “จานวนปาก” หมายถึง จานวนพยานที่มาให้ปากคาต่อศาลในการสืบพยาน
4.3 ช่อง “จานวนหน้ากระดาษ” หมายถึง จานวนหน้ากระดาษที่ศาลได้ทาการจดบันทึกหรือ
พิมพ์คาให้การของพยานที่มาให้ปากคาต่อศาลในวันสืบพยาน
๕. ในช่อง “คดีแดงที่นามาพิจารณาใหม่ ” หมายถึง คดีที่มีการ ออกแดงแล้ว ศาลนามาพิจารณาใหม่
ของผู้พิพากษาแต่ละท่าน

๑๒

๖. ในช่อง “คดีเสร็จไป” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนได้พิพากษาแล้วเสร็จ ดังนี้
6.1 ช่อง “พิพากษาความเรียง” หมายถึง คดีทเี่ ริ่มตั้งแต่ทาการสืบพยานจนถึงพิพากษาแล้วเสร็จ
6.2 ช่อง “ประนีประนอมพิพากษาตามยอม
” หมายถึง คดีเสร็จไปด้วยการประนีประนอมพิพากษาตามยอม
6.3 ช่อง “ถอนฟ้อง ถอนคาร้องขอ” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง
6.4 ช่อง “จาหน่ายคดี” หมายถึง คดีเสร็จไปเพราะจาหน่ายคดีในส่วนของการจาหน่ายคดีชั่วคราว
และการจาหน่ายคดีด้วยเหตุอื่นๆ
6.5 ช่อง “โดยเหตุอื่น” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา
๗. ในช่อง “คดีค้างไปเดือนหน้า” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็น เจ้าของ
สานวนและคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน คงเหลือเป็นคดีค้างไป
เดือนหน้าของผูพ้ ิพากษาท่านนั้น โดยให้จัดเก็บตามระยะเวลาที่คดีค้างไป ดังนี้
7.1 ช่อง “ไม่เกิน 6 เดือน” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงานนับเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
7.2 ช่อง “เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี”หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมาย
ให้เป็นเจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงานนับเป็น
ระยะเวลาเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
7.3 ช่อง “เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมาย
ให้เป็นเจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงานนับเป็น
ระยะเวลาเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
7.4 ช่อง “เกิน 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมาย
ให้เป็นเจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงานนับเป็น
ระยะเวลาเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
7.5 ช่อง “เกิน 5 ปี ขึ้นไป” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงานนับเป็น
ระยะเวลาเกิน 5 ปี ขึ้นไป
๘. ในช่อง “หมายเหตุ” หมายถึง ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับจานวนคดีที่รับโอนมากับจานวนคดีที่โอนไป
ดังนี้
8.1 ช่อง “จานวนคดีที่รับโอนมา ” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาท่านอื่นโอนคดีมาให้กับ
ผู้พิพากษาท่านนั้น เป็นเจ้าของสานวนแทน
8.2 ช่อง “จานวนคดีที่โอนไป ” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนโอนคดีที่ตน
ได้รับมอบหมายให้กับผู้พิพากษาท่านอื่นเป็นเจ้าของสานวนแทน เนื่องจากเหตุแห่งการ
โอนย้ายหรือเหตุอื่น

๑๓

ข้อสังเกต จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเป็นเจ้าของสานวนในช่อง “ค้างจากเดือนก่อน” บวก
จานวน คดีในช่อง “รับใหม่เดือนนี้” เท่ากับ จานวนคดีทั้งหมดที่ผู้พิพากษา
ได้รับไว้เป็นเจ้าของสานวน
หากต้องการทราบจานวนคดีค้างทั้งหมด เท่ากับ จานวนคดีค้างทั้งหมดที่ผู้พิพากษารับ
ไว้เป็นเจ้าของสานวน บวก จานวนคดีค้างจ่าย

๑๔

คู่มือแบบรายงานสถิตปิ ระจาเดือน ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
รายงานสถิติคดีประจาเดือน ในส่วนอาญา
ประจาเดือน.....................พ.ศ................(ตัวอย่างประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
1. คดีอาญาในรอบปี
1.1 คดีค้างมาจากปีที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่แล้ว
1.2 คดีรับใหม่ในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงเดือนที่
รายงานภายในปีนั้นๆ
1.3 คดีเสร็จไปในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึงเดือนที่รายงานภายในปีนั้นๆ
1.4 คดีคงค้าง หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีคงค้าง
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากปีที่แล้ว บวก จานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ เท่ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในปีนี้ บวก จานวนคดีคงค้าง หรือ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีคงค้าง)
2. คดีอาญาในเดือนนี้
2.1 คดีค้างมาจากเดือนที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณาจากเดือนที่แล้ว
2.2 คดีรับใหม่ในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องภายในเดือนที่รายงาน
2.3 คดีเสร็จไปในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน
2.4 คดีค้างไปเดือนหน้า หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือค้างไปเดือนหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากเดือนที่แล้ว บวก จานวนคดีรับใหม่ในเดือนนีเท่้ ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในเดือนนี้ บวก จานวนคดีค้างไปเดือนหน้าหรือ
(คดีค้างมา + คดีรับใหม่ - คดีเสร็จไป = คดีค้างไป)
ตัวเลขในช่อง 2.4 จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4
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3. ระยะเวลาในการพิจารณาคดี (นับตั้งแต่วันฟ้อง จนคดีเสร็จสิ้น)
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามช่วงระยะเวลาที่คดีพิพากษาเสร็จสิ้น ดังนี้
- ไม่เกิน 1 เดือน
- เกิน 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี
- เกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี
- เกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี
- เกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี
- เกิน 5 ปีขึ้นไป
ข้อสังเกต ช่อง รวม ทั้งหมดของระยะเวลาในการพิจาณาคดีจะต้องเท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีเสร็จไป
ในเดือนนี้ หรือ เท่ากับตัวเลขในช่อง 2.3
4. การอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นฎีกาต่อศาล ทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางภายในเดือนที่รายงาน
4.1 คดีที่ยื่นฎีกาค้างส่งจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นฎีกาค้างส่งจากเดือนที่แล้ว
4.2 คดีที่ยื่นฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นฎีกาภายในเดือนที่รายงาน
4.3 คดีที่ไม่อนุญาตให้ยื่นฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีที่ไม่อนุญาตให้คู่ความยื่นฎีกาภายในเดือน
ที่รายงาน เช่น การยื่นฎีกาในข้อเท็จจริง หรือข้อจากัดในเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายห้าม
มิให้กระทา ฯลฯ
4.4 คดีที่ส่งไปยังศาลฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นฎีกาต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางแล้วศาลได้ส่งคดีไปยังศาลฎีกาภายในเดือนที่รายงาน
4.5 คดีที่ค้างส่งไปยังศาลฎีกาในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นฎีกาและศาลยังมิได้ส่งคดีไปยัง
ศาลฎีกา คงเหลือเป็นคดีค้างส่งไปยังศาลฎีกาภายในเดือนที่รายงาน
5. คดีละเมิดอานาจศาล
การละเมิดอานาจศาล หมายถึง การพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวกับบุคคลหลายฝ่ายเพื่อให้การ
พิจารณาคดีของศาลเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย กฎหมายจึงบัญญัติให้ศาลมีอานาจในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยทั้งในและนอกศาล
5.1 จานวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาหมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
5.2 จานวนคดีที่พิพากษาเสร็จไป หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลที่พิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือน
ที่รายงาน
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6. การไกล่เกลี่ย ยอมความ
การไกล่เกลี่ย ยอมความ หมายถึง การยุติหรือการระงับข้อพิพาทด้วยการตกลงยินยอมของคู่ความเอง
โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนีประนอมเป็นคนกลางช่วยเหลือ แนะนา เสนอแนะหาทางออกในการ
ยุติหรือยอมความให้แก่คู่ความและช่วยเหลือคู่ความหาหนทางบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจน
เยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการกระทาผิดทางอาญาและแสวงหามาตรการที่เหมาะสม ในการ
ฟื้นฟูผู้กระทาความผิด
6.1 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยค้างมาจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
ค้างมาจากเดือนที่แล้ว
6.2 จานวนคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อ
ศาลเพื่อให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
6.3 จานวนคดีที่ยกเลิกการไกล่เกลี่ยในเดือนนีหมายถึ
้
ง ปริมาณคดีที่คู่ความไม่มาตามหมายเรียกที่
ศาลนัด หรือคู่ความยื่นคาร้องขอไม่ประสงค์จะดาเนินการไกล่เกลี่ยภายในเดือนที่รายงาน
6.4 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยสาเร็จในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย ตามที่
คู่ความได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคู่ความได้ตกลงกันทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
6.5 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
ตามที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคู่ความไม่สามารถตกลงกัน ได้
ภายในเดือนที่รายงาน
6.6 จานวนคดีที่อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาล
เพื่อให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างดาเนินการไกล่เกลี่ย
7. การไต่สวนมูลฟ้อง ผัดฟ้องและฝากขัง
7.1 ไต่สวนมูลฟ้อง หมายถึง กระบวนการไต่สวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงข้อหาหรือเรื่องภายใน
เดือนที่รายงาน
7.2 ผัดฟ้อง หมายถึง กระบวนการที่ขออานาจศาลเพื่อขอทาการผัดฟ้องภายในเดือนที่รายงาน
7.3 ฝากขัง หมายถึง กระบวนการที่ขออานาจศาลเพื่อขอทาการฝากขังภายในเดือนที่รายงาน
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8. ระยะเวลาค้างในการพิจารณาคดี (นับตั้งแต่วันที่ยื่นฟ้อง จนถึงเดือนที่รายงาน)
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามช่วงระยะเวลาที่คดีค้าง ดังนี้
- ไม่เกิน 1 เดือน
- เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี
- เกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี
- เกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี
- เกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี
- เกิน 5 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาค้างพิจารณา หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันรับฟ้อง จนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่รายงาน
แม้วันดังกล่าวจะเป็นวันหยุดราชการก็ตาม เช่น การรายงานสถิติคดีประจาเดือนมกราคม ณ วันที่
31 มกราคม มีคดีค้างอยู่จานวนกี่คดี
ตัวอย่าง คดีหมายเลขดา 1/2555 ได้มีการยื่นฟ้องวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ซึ่งพิจารณา
ยังไม่แล้วเสร็จ ภายในเดือนที่รายงาน เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 ดังนั้นคดีดังกล่าวมี
ระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน
ข้อสังเกต โดยในช่อง รวม คดีทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4 และ 2.4
9. ขั้นตอนที่คดีค้าง
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามขั้นตอนที่คดีค้าง ดังนี้
9.1 ค้างจ่าย หมายถึงคดีที่ยังไม่มกี ารจ่ายสานวนให้กับผู้พิพากษาท่านใดรับผิดชอบเป็นเจ้าของสานวน
9.2 อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย หมายถึง คดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลดาเนิน
การไกล่เกลี่ย โดยคดีดังกล่าวยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังอยู่ในขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย
9.3 รอวันนัดพิจารณานัดแรก หมายถึง คดีที่มีการจ่ายสานวนให้ผู้พิพากษาเป็นเจ้าของสานวน
แต่ยังไม่ได้มีการสืบพยาน
9.4 ระหว่างสืบพยาน หมายถึง คดีที่อยู่ในระหว่างที่ทาการสืบพยานของโจทก์ พยานจาเลย
พยานผู้ร้องหรือพยานศาล ซึ่งในระหว่างสืบพยานจะประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
- สืบพยาน
- ให้ศาลอื่นสืบพยานแทน
- รอคดีอื่น
- จาเลยเป็นส.ส. / ส.ว. และอยู่ระหว่างสมัยประชุม
- อยู่ระหว่างการวินิจฉัยของประธานศาลฎีกา
- อยู่ระหว่างรอการชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการ
- อยู่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อกฎหมาย
- อยู่ระหว่างการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจระหว่างศาล
- อยู่ระหว่างชาระค่าเสียหายเนื่องจากคู่ความตกลงกันได้
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- อยู่ระหว่างอุทธรณ์คาสั่งระหว่างพิจารณา
- อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์หลักฐาน
- อื่นๆ
9.5 รอคาพิพากษา / คาสั่งวินิจฉัยชี้ขาด หมายถึง คดีที่อยู่ในระหว่างการรอคาพิพากษาหรือ
คาสั่งวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อสังเกต โดยในช่อง รวม คดีทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4 และ 2.4
10. คดีที่ศาลแต่งตั้งทนายเพื่อช่วยเหลือจาเลยในคดีอาญาและเงินรางวัลทนาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 173 หมายถึง ในคดีที่มีอัตราโทษ
ประหารชีวิต จาคุก หรือในคดีที่จาเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาลก่อนเริ่มพิจารณา
ให้ศาลถามจาเลยว่ามีทนายความ หรือถ้าจาเลยไม่มีทนายความก็ให้ศาลดาเนินการแต่งตั้งทนาย
เพื่อช่วยเหลือจาเลยในคดีอาญาด้วย
10.1 จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งทนาย หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลทาการแต่งตั้งทนายเพื่อช่วยเหลือ
จาเลยในคดีอาญาภายในเดือนที่รายงาน โดยจัดเก็บตามประเภทคดีโดยมีรายละเอียดดังนี้
คดีประเภทที่ 1 คือ โทษประหารชีวิต
คดีประเภทที่ 2 คือ จาคุกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึงประหารชีวิต
คดีประเภทที่ 3 คือ นอกเหนือจากประเภทที่ 1 และ 2 หรือกรณีที่ศาลแต่งตั้งทนายให้
ผู้ต้องหาในชั้นก่อนฟ้องคดีต่อศาล
10.2 จานวนคดีที่เสร็จสิ้น หมายถึง ปริมาณคดีที่ได้ทาการแต่งตั้งทนายเพื่อช่วยเหลือจาเลยใน
คดีอาญาแล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน โดยจัดเก็บตามประเภทคดีเหมือนกับข้อ 10.1
10.3 จานวนคดีที่จ่ายเงินแล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ได้มีการจ่ายเงินภายในเดือนที่รายงาน
โดยจัดเก็บตามประเภทคดี เหมือนกับข้อ 10.1
10.4 จานวนเงินที่จ่าย หมายถึง จานวนเงินที่ได้จ่ายเพื่อแต่งตั้งทนายเพื่อช่วยเหลือจาเลยใน
คดีอาญาภายในเดือนที่รายงาน โดยจัดเก็บตามประเภทคดี เหมือนกับข้อ 10.1
11. คดีที่ศาลจ่ายเงินรางวัลแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 44/2 วรรคสอง หมายถึง ในกรณีที่
ผู้เสียหายเป็นคนยากจนไม่สามารถจัดหาทนายความได้เอง ให้ศาลมีอานาจตั้งทนายความให้แก่ผู้นั้น
11.1 จานวนคดีที่จ่ายเงินรางวัลแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหาย หมายถึง ปริมาณคดีที่
ศาลตั้งทนายความเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายภายในเดือนที่รายงาน
11.2 จานวนครั้งที่จ่ายเงินรางวัลแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหาย หมายถึง จานวนครั้งที่
ศาลจ่ายเงินรางวัลแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหายภายในเดือนที่รายงาน
11.3 จานวนเงินที่จ่ายเงินรางวัล หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายเงินรางวัลให้แก่ทนายความที่ศาลตั้ง
ให้ผู้เสียหายภายในเดือนที่รายงาน
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12. คดีที่ศาลจ่ายค่าใช้จ่าย (ค่าป่วยการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) แก่ทนายจาเลย / ทนายผู้เสียหาย
ในคดีอาญา กรณีคดีที่ส่งประเด็นไปสืบที่ศาลอื่น
12.1 ทนายจาเลย หมายถึง ค่าใช้จ่ายทนายความที่ศาลตั้งให้แก่จาเลยตามประมวลกฎหมาย วิธี
พิจารณาความอาญา ตามมาตรา 173 ในกรณีที่มีการส่งประเด็นไปสืบที่ศาลอื่น ให้เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 โดยเทียบตาแหน่ง
ทนายความที่ศาลตั้งให้แก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยกับตาแหน่งข้าราชการพลเรือน ดังนี้
- ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วแต่ไม่ถึง 5 ปี เทียบเท่ากับตาแหน่งข้าราชการพลเรือน ระดับ 5
- ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี เทียบเท่ากับตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือน ระดับ 6
- ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี เทียบเท่ากับตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือน ระดับ 8
- ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
เทียบเท่ากับตาแหน่งข้าราชการพลเรือน ระดับ 9
12.1.1 จานวนครั้งที่จ่ายค่าใช้จ่ายฯหมายถึง จานวนครั้งที่จ่ายเงินค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก แก่ทนายจาเลยในคดีอาญาภายในเดือนที่รายงาน
12.1.2 จานวนเงินที่จ่ายค่าใช้จ่ายฯ หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก แก่ทนายจาเลยในคดีอาญาภายในเดือนที่รายงาน
12.2 ทนายผู้เสียหาย หมายถึง ค่าใช้จ่ายทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 44/2 วรรคสอง ในกรณีทีมีการส่งประเด็นไปสืบที่ศาลอื่น
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 โดยเทียบ
ตาแหน่งทนายความที่ศาลตั้งให้แก่ผู้เสียหายกับตาแหน่งข้าราชการพลเรือน ดังนี้
- ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วแต่ไม่ถึง 5 ปี เทียบเท่ากับตาแหน่งข้าราชการพลเรือน ระดับ 5
- ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี เทียบเท่ากับตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือน ระดับ 6
- ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี เทียบเท่ากับตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือน ระดับ 8
- ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเทียบเท่ากับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 9
12.2.1 จานวนครั้งที่จ่ายค่าใช้จ่ายฯหมายถึง จานวนครั้งที่จ่ายเงินค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก แก่ทนายผู้เสียหายในคดีอาญาภายในเดือนที่รายงาน
12.2.2 จานวนเงินที่จ่ายค่าใช้จ่ายฯ หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก แก่ทนายผู้เสียหายในคดีอาญาภายในเดือนที่รายงาน

๒๐

13. คดีที่จ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก แก่ล่ามในคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 13 การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง
หรือการพิจารณาให้ใช้ภาษาไทย แต่ถ้ามีความจาเป็นต้องแปลภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือ
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยท้องถิ่น หรือภาษาถิ่นหรือ
ภาษาต่างประเทศให้ใช้ล่ามแปล
13.1 ภาษาท้องถิ่น
13.1.1 จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งล่าม หมายถึง จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งล่ามภาษาท้องถิ่น
เพื่อการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง หรือการพิจารณาคดีภายในเดือนที่รายงาน
13.1.2 จานวนครั้งที่มาศาลหมายถึง จานวนครั้งที่ล่ามภาษาท้องถิ่นมาศาลภายในเดือนที่รายงาน
13.1.3 จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการหมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการแก่ล่ามภาษาท้องถิ่น
ภายในเดือนที่รายงาน
13.1.4 จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะหมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะแก่ล่ามภาษาท้องถิ่น
ภายในเดือนที่รายงาน
13.1.5 จานวนเงินที่จ่ายค่าเช่าที่พักหมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าเช่าที่พักแก่ล่ามภาษาท้องถิ่น
ภายในเดือนที่รายงาน
13.2 ภาษาต่างประเทศ
13.2.1 จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งล่าม หมายถึง จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งล่ามภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง หรือการพิจารณาคดีภายในเดือนที่รายงาน
13.2.2 จานวนครั้งที่มาศาล หมายถึง จานวนครั้งที่ล่ามภาษาต่างประเทศมาศาล
ภายในเดือนที่รายงาน
13.2.3 จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการ หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการแก่ล่ามภาษา
ต่างประเทศภายในเดือนที่รายงาน
13.2.4 จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะ หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะแก่ล่าม
ภาษาต่างประเทศภายในเดือนที่รายงาน
13.2.5 จานวนเงินที่จ่ายค่าเช่าที่พัก หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าเช่าที่พักแก่ล่าม
ภาษาต่างประเทศภายในเดือนที่รายงาน
13.3 ภาษามือ
13.3.1 จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งล่าม หมายถึง จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งล่ามภาษามือเพื่อการ
สอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง หรือการพิจารณาคดีภายในเดือนที่รายงาน
13.3.2 จานวนครั้งที่มาศาลหมายถึง จานวนครั้งที่ล่ามภาษามือมาศาลภายในเดือนที่รายงาน
13.3.3 จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการ หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการแก่ล่ามภาษามือ
ภายในเดือนที่รายงาน
13.3.4 จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะ หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะแก่ล่ามภาษามือ
ภายในเดือนที่รายงาน
13.3.5 จานวนเงินที่จ่ายค่าเช่าที่พัก หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าเช่าที่พักแก่ล่ามภาษามือ
ภายในเดือนที่รายงาน
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14. จานวนคดีที่ศาลจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้ง
คดีที่จ่ายค่า ตอบแทน แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ ผู้เชี่ยวชาญ
ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ขอมาให้ความเห็นต่อศาลและมีการบันทึกถ้อยคาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
และได้เบิกค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ และวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ.2539 ในตารางนี้มีการจัดเก็บแยกรายการที่จ่ายค่าตอบแทน
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้
14.1 คดีที่ศาลแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญหมายถึง จานวนคดีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชียวชาญ มาให้ความเห็นต่อศาลที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
14.2 จานวนครั้งที่มาศาล หมายถึง จานวนคดีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯมีการออกหนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นต่อศาลที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
14.3 จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการ หมายถึง ค่าชดเชยการทางานหรือเวลาที่เสียไปทีผ่ ทู้ รงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯแต่งตั้งที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
14.4 จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะ หมายถึง ค่าใช่จ่ายสาหรับรถรับจ้างสาธารณะ ที่จาเป็นต้อง
จ่ายเนื่องในการเดินทางมาตามหรือหนังสือเชิญของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯแต่งตั้งที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
14.5 จานวนเงินที่จ่ายค่าที่พัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักสาหรับการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ตามหนังสือเชิญของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ แต่งตั้งที่
เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
15. คดีที่จ่ายค่าตอบแทนให้กับนักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ (กรณีสืบพยานเด็ก)
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 12 ทวิ ในกรณีที่มีการสอบสวน ร้องทุกข์
ไต่สวนมูลฟ้อง กาหนดให้นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมด้วยกรณีที่มีการสืบพยานเด็ก
และค่าพาหนะเดินทางของนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
15.1 นักจิตวิทยา
15.1.1 จานวนครั้งที่จ่ายค่าตอบแทนให้กับนักจิตวิทยา หมายถึง จานวนครั้งที่จ่าย
ค่าตอบแทนให้กับนักจิตวิทยาภายในเดือนที่รายงาน
15.1.2 จานวนเงินที่จ่ายค่าตอบแทน หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าตอบแทนให้กับ
นักจิตวิทยาภายในเดือนที่รายงาน
15.1.3 จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะ หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะให้กับ
นักจิตวิทยาภายในเดือนที่รายงาน

๒๒

15.2 นักสังคมสงเคราะห์
15.2.1 จานวนครั้งที่จ่ายค่าตอบแทนให้กับนักสังคมสงเคราะห์ หมายถึง จานวนครั้งที่จ่าย
ค่าตอบแทนให้กับนักสังคมสงเคราะห์ภายในเดือนที่รายงาน
15.2.2 จานวนเงินที่จ่ายค่าตอบแทน หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าตอบแทนให้กับ
นักสังคมสงเคราะห์ภายในเดือนที่รายงาน
15.2.3 จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะ หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะให้กับนักสังคม
สงเคราะห์ภายในเดือนที่รายงาน
16. การออกหมายจับและหมายค้น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66,67 และ 68 หมายจับ และตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 69 และ 70 หมายค้น หมายถึง เมื่อมีหลักฐานตามสมควร
ว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทาความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกินสามปี หรือเมื่อมีหลักฐาน
ตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทาความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
หรือไม่มาตามหมายเรียก หรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บ จานวนคาร้องในการขอหมายจับหรือหมายค้นและในการขอหมาย
ดังกล่าวนั้น ศาลจะมีคาสั่งอนุญาตและไม่อนุญาต เป็นจานวนเท่าใด
17. ผลการปฏิบัติงานตามหมายจับและหมายค้น
เป็นผลการปฏิบัติงานต่อจากข้อ 16 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 67
และ 68 หมายจับ และตามประมวลกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 69 และ 70
หมายค้น โดยดูว่าเมื่อศาลมีคาสั่งอนุญาตตามคาร้องขอการออกหมายจับหมายค้น ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างไร เช่น จับหรือค้นได้ จับหรือค้นไม่ได้ และยังไม่ได้รายงานภายในเดือนที่รายงาน
18. การปล่อยตัวคราวในคดีอาญาจาแนกตามสัญชาติของผู้ต้องหา / จาเลย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 ปล่อยตัวชั่วคราว เมื่อมีคาร้องขอ
ให้ปล่อย
ผู้ต้องหาหรือจาเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไม่ว่าผู้
นั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาล ย่อมยื่นได้โดยผู้ต้องหา จาเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องการ
ปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอาญา จะเป็นการเก็บจานวนคาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว เมื่อมีคาร้องแล้ว
ศาลมีคาสั่งอนุญาต หรือศาลมีคาสั่งไม่อนุญาต เมื่อศาลมีคาสั่งปล่อยตัวชั่วคราวแล้วผู้ต้องหา หรือ
จาเลยได้ทาการหลบหนีไปเป็นจานวนเท่าใด โดยทาการเก็บตามสัญชาติของผู้ต้องหา / จาเลย
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19. ข้อมูลนายประกันในคดีอาญา (ในเดือนที่รายงาน)
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ในกรณีที่ผิดสัญญาประกันต่อศาล
ศาลมีอานาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้อง เพื่อประโยชน์ใน
การบังคับคดี ให้ศาลชั้นต้นที่พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีนั้นมีอานาจออกหมายบังคับคดีเอาทรัพย์สิน
ของบุคคลซึ่งต้องรับผิดตามสัญญาประกันได้เสมือนว่าเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษาและให้ถือว่าหัวหน้า
สานักงานประจาศาลยุติธรรมเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาประกัน
19.1 จานวนนายประกันที่ผิดสัญญาประกัน หมายถึง จานวนนายประกันและจานวนทุนทรัพย์
ที่มีการผิดสัญญาประกันภายในเดือนที่รายงาน
19.2 จานวนนายประกันที่ค้างบังคับตามสัญญาประกัน หมายถึง จานวนนายประกันและ
จานวนทุนทรัพย์ที่ค้างบังคับตามสัญญาประกันภายในเดือนที่รายงาน
20. จานวนคดีทจี่ าหน่ายคดีชั่วคราว
ให้ทาการจัดเก็บคดีทั้งหมดที่ศาลมีคาสั่งจาหน่ายคดีชั่วคราวภายในเดือนที่รายงาน

๒๔

คู่มือแบบรายงานบัญชีคดีประจาเดือน ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
รายงานบัญชีคดีประจาเดือน ในส่วนอาญา
ประจาเดือน....................พ.ศ. ..................(ตัวอย่าง ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย x หน้าช่อง  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
บัญชีคดี หมายถึง ปริมาณข้อหาหรือเรื่องที่ทาการยื่นฟ้องภายในเดือนที่รายงาน โดยจะต้องทาการ
จัดเก็บทุกข้อหาหรือเรื่องที่ฟ้องในสานวน
รายงานข้อหาหรือเรื่องอื่นในคดีหมายถึง ปริมาณข้อหาหรือเรื่องที่ทาการยื่นฟ้องภายในเดือนที่รายงาน
โดยข้อหาหรือ เรื่องดังกล่าวไม่มีอยู่ในแบบรายงานที่กาหนดไว้ ผู้ที่ทาการจัดเก็บจะต้องระบุข้อหาหรือ
เรื่องดังกล่าวด้วย
รวมจานวน ข้อหาหรือ เรื่องทั้งหมด หมายถึง จานวน ข้อหาหรือ เรื่องทั้งหมดที่ได้ทาการยื่นฟ้อง
ภายในเดือนที่รายงาน
ปริมาณคดีรับใหม่ทั้งหมด หมายถึง ปริมาณ คดี ที่ทาการยื่นฟ้องทั้งหมดภายในเดือนที่รายงาน
โดยตัวเลขในช่องนี้จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีรับใหม่ในเดือนนี้
ข้อสังเกต จานวนข้อหาหรือเรื่องทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ หรือ มากกว่า ปริมาณคดีรับใหม่ทั้งหมด
ภายในเดือนนั้นๆ
คดีที่แตกสาขาออกจากเรื่องเดิม หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาแล้วเสร็จ (ได้มีการออกแดงแล้ว)
ได้มีการยื่นคาร้องเพื่อให้ศาลทาการพิจารณาคดีใหม่ ภายในเดือนที่รายงาน

๒๕

คู่มือแบบรายงานบัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
รายงานบัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษาประจาเดือน ในส่วนอาญา
ประจาเดือน.....................พ.ศ..................(ตัวอย่าง ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
๑. ในช่อง “ชื่อผู้พิพากษา ” ให้กรอกรายชื่อตามลาดับอาวุโส สาหรับผู้พิพากษาที่ย้ายมาให
ให้หมายเหตุไว้ในช่อง หมายเหตุว่า รับมอบงานเมื่อใด

ม่

๒. ในช่อง “ตรวจฟ้องและคาร้องขอ ” หมายถึง การตรวจคาฟ้องหรือคาร้องขอที่คู่ความได้เสนอ คดี
ต่อศาลในขณะที่เริ่มคดีซึ่งกระทาโดยผู้พิพากษาแต่ละท่านภายในเดือนที่รายงาน
2.1 ช่อง “คาฟ้อง” หมายถึง คาฟ้องที่โจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลภายในเดือนที่รายงาน
2.2 ช่อง “คาร้องขอ” หมายถึง คาร้องหรือคาขอที่ยื่นต่อศาลภายในเดือนที่รายงาน
๓. ในช่อง “เป็นเจ้าของสานวน ” หมายถึง จานวนคดีที่จ่ายสานวนให้กับผู้พิพากษาแต่ละท่านเป็น
ผู้รับผิดชอบ
3.1 ช่อง “ค้างจากเดือนก่อน” หมายถึง คดีทผี่ ู้พิพากษาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของสานวนแต่
การพิจารณาคดียังไม่แล้วเสร็จคงเหลือของเดือนก่อน ของผู้พิพากษาแต่ละท่าน
3.2 ช่อง “รับใหม่เดือนนี้” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของสานวน
ภายในเดือนที่รายงานของผู้พิพากษาแต่ละท่าน
หมายเหตุ กรณีการรับโอนคดีที่ผู้พิพากษามีการโยกย้ายมาใหม่ ให้นาคดีที่รับโอนรวมกับ จานวนที่
เป็นเจ้าของสานวน ส่วนคดีที่โอนไปให้ท่านอื่นให้กรอกลงในช่องจานวนคดีที่ โอนไป
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง
๔. ในช่อง “สืบพยาน” หมายถึง จานวนพยานที่คู่ความนามาเบิกความต่อศาล หรือพยานที่ศาลมีหมายเรียก
ให้มาเบิกความในวันนัดสืบพยาน
4.1 ช่อง “ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ” หมายถึง จานวนพยานที่คู่ความอ้างต่อศาลและให้ศาล
ทาการสืบพยานโดยผ่านทางจอภาพ
4.2 ช่อง “จานวนปาก” หมายถึง จานวนพยานที่มาให้ปากคาต่อศาลในการสืบพยาน
4.3 ช่อง “จานวนหน้ากระดาษ” หมายถึง จานวนหน้ากระดาษที่ศาลได้ทาการจด บันทึก หรือ
พิมพ์คาให้การของพยานที่มาให้ปากคาต่อศาลในวันสืบพยาน
๕. ในช่อง “คดีแดงที่นามาพิจารณาใหม่ ” หมายถึง คดีที่มีการ ออกแดงแล้ว ศาลนามาพิจารณาใหม่
ของผู้พิพากษาแต่ละท่าน
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๖. ในช่อง “คดีเสร็จไป” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนได้พิพากษาแล้วเสร็จ ดังนี้
6.1 ช่อง “พิพากษาความเรียง” หมายถึง คดีทเี่ ริ่มตั้งแต่ทาการสืบพยานจนถึงพิพากษาแล้วเสร็จ
6.2 ช่อง “รับสารภาพสืบประกอบ” หมายถึง คดีเสร็จไปที่มีการรับสารภาพของคู่ความฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งในระหว่างที่มีการสืบพยาน
6.3 ช่อง “รับสารภาพ” หมายถึง คดีเสร็จไปที่มีการรับสารภาพของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
6.4 ช่อง “ยอมความ” หมายถึง คดีเสร็จไปด้วยการประนีประนอม ยอมความ
6.5 ช่อง “ถอนฟ้อง” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง
6.6 ช่อง “จาหน่ายคดี” หมายถึง คดีเสร็จไปเพราะจาหน่ายคดีในส่วนของการจาหน่ายคดีชั่วคราว
และการจาหน่ายคดีด้วยเหตุอื่นๆ
6.7 ช่อง “โดยเหตุอื่น” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา
๗. ในช่อง “คดีค้างไปเดือนหน้า” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็น เจ้าของ
สานวนและคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน คงเหลือเป็นคดีค้างไป
เดือนหน้าของผูพ้ ิพากษาท่านนั้น โดยให้จัดเก็บตามระยะเวลาที่คดีค้างไป ดังนี้
7.1 ช่อง “ไม่เกิน 6 เดือน” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงานนับเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
7.2 ช่อง “เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี”หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมาย
ให้เป็นเจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงานนับเป็น
ระยะเวลาเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
7.3 ช่อง “เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมาย
ให้เป็นเจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงานนับเป็น
ระยะเวลาเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
7.4 ช่อง “เกิน 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมาย
ให้เป็นเจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงานนับเป็น
ระยะเวลาเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
7.5 ช่อง “เกิน 5 ปี ขึ้นไป” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงานนับเป็น
ระยะเวลาเกิน 5 ปี ขึ้นไป
8 ในช่อง “หมายเหตุ” หมายถึง ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับจานวนคดีที่รับโอนมากับจานวนคดีที่โอนไป
ดังนี้
8.1 ช่อง “จานวนคดีที่รับโอนมา” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาท่านอื่นโอนคดีมาให้กับผู้พิพากษา
ท่านนั้น เป็นเจ้าของสานวนแทน
8.2 ช่อง “จานวนคดีที่โอนไป” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนโอนคดีที่ตนได้รับ
มอบหมายให้กับผู้พิพากษาท่านอื่นเป็นเจ้าของสานวนแทน เนื่องจากเหตุแห่งการโอนย้าย
หรือเหตุอื่น
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ข้อสังเกต จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเป็นเจ้าของสานวนในช่อง “ค้างจากเดือนก่อน” บวก
จานวนคดีในช่อง “รับใหม่เดือนนี้” เท่ากับ จานวนคดีทั้งหมดที่ผู้พิพากษา
ได้รับไว้เป็นเจ้าของสานวน
หากต้องการทราบจานวนคดีค้างทั้งหมด เท่ากับ จานวนคดีค้างทั้งหมดที่ผู้พิพากษารับ
ไว้เป็นเจ้าของสานวน บวก จานวนคดีค้างจ่าย

๒๘

คู่มือแบบรายงานปริมาณคดีจาแนกตามท้องที่ประจาเดือน ของศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง
รายงานปริมาณคดีจาแนกตามท้องทีป่ ระจาเดือน ในส่วนแพ่ง และในส่วนอาญา
ประจาเดือน....................... พ.ศ..................(ตัวอย่าง ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
รายงานปริมาณคดีจาแนกตามท้องที่ หมายถึง ให้ทาการกรอกปริมาณคดีที่ทาการยื่นฟ้องต่อ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางภายในเดือนที่รายงาน โดยจาแนกเขตอานาจ
การพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 ตามมาตรา 5 คดีที่อยู่ในอานาจศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ดังนี้
1. คดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์บัตร
2. คดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ถึงมาตรา 275
3. คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี
หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
4. คดีแพ่งอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ถึงมาตรา 275
5. คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า หรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ หรือการให้บริการ
ระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัยและนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
6. คดีแพ่งเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมตาม (5) การส่งเงินเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ทรัสต์รีซีท รวมทั้งการประกันภัยเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว
7. คดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือ
8. คดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาด และการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศ
9. คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรรวม การค้นพบทางวิทยาศาสตร์
ชื่อทางการค้า ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่แสดงถึงแหล่งกาเนิดของสินค้า ความลับทางการค้าและการ
คุ้มครองพันธุ์พืช
10. คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอานาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ
11. คดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทตาม (3) ถึง (10)
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีเขตอานาจทั่วราชอาณาจักร
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คู่มือแบบรายงายสถิติคดีประจาปี ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
รายงานสถิติคดีประจาปี
ประจาปี พ.ศ. ...................................(ตัวอย่าง ประจาปี พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย x หน้าช่อง  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
1. คดีแพ่งในรอบปี จาแนกตามคดีที่เสร็จไป
1.1 คดีค้างมาจากปีที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีทแี่ ล้ว
1.2 คดีรับใหม่ในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31
ธันวาคม ภายในปีนั้นๆ
1.3 คดีเสร็จไปในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาคดีแล้วเสร็จตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ภายในปีนั้นๆ ดังนี้
- พิพากษาให้โจทก์ชนะ
- พิพากษาให้จาเลยชนะหรือยกคาร้องขอ
- ประนีประนอมพิพากษาตามยอม
- ถอนฟ้องหรือถอนคาร้องขอ
- จาหน่ายคดีชั่วคราว
- จาหน่ายคดีอื่นๆ
- โดยเหตุอื่น
1.4 คดีค้างไป หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีค้างไปในปีหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากปีที่แล้ว บวก จานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ เท่ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในปีนี้ บวก จานวนคดีค้างไป หรือ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป)
หรือเท่ากับ จานวนคดีในรอบปี ในรายงานประจาเดือนธันวาคมในปีที่รายงาน
ในตารางที่ 1 ข้อ 1.4
2. คดีอาญาในรอบปี จาแนกตามคดีที่เสร็จไป
2.1 คดีค้างมาจากปีที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีทแี่ ล้ว
2.2 คดีรับใหม่ในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31
ธันวาคม ภายในปีนั้นๆ
2.3 คดีเสร็จไป ในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ภายในปีนั้นๆ ดังนี้
- พิพากษาให้โจทก์ชนะ
- พิพากษาให้จาเลยชนะหรือยกคาร้องขอ
- ยอมความ
- ถอนฟ้อง
- จาหน่ายคดีชั่วคราว
- จาหน่ายคดีอื่นๆ
- โดยเหตุอื่น
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2.4 คดีค้างไป หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีค้างไปในปีหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากปีที่แล้ว บวก จานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ เท่ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในปีนี้ บวก จานวนคดีค้างไป หรือ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป)
หรือเท่ากับ จานวนคดีในรอบปี ในรายงานประจาเดือนธันวาคมในปีที่รายงาน
ในตารางที่ 1 ข้อ 1.4
3. จานวนทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้องในรอบปี
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามจานวนทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง ดังนี้
- ไม่มีทุนทรัพย์
- ทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000 บาท
- ทุนทรัพย์เกิน 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 300,000 บาท
- ทุนทรัพย์เกิน 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท
- ทุนทรัพย์เกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
- ทุนทรัพย์เกิน 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
- ทุนทรัพย์เกิน 5 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
- ทุนทรัพย์เกิน 10 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
- ทุนทรัพย์เกิน 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
- ทุนทรัพย์เกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป
จานวนทุนทรัพย์ เก็บจากจานวนทุนทรัพย์ที่ทาการยื่นฟ้อง หรือทุนทรัพย์ตามที่กล่าวหาโดยทา
การจัดเก็บเป็นปริมาณคดี ซึ่ง ผลบวก ของจานวนคดีรับใหม่ทั้งหมดแยกตามทุนทรัพย์ที่ทาการยื่น
ฟ้องหรือทุนทรัพย์ตามที่กล่าวหา จะเท่ากับ จานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ในช่อง 1.2
ตัวอย่าง คดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ที่ทาการยื่นฟ้องมีทุนทรัพย์ที่กล่าวหา เช่น ไม่มีทุนทรัพย์
จานวน xx คดี ทุนทรัพย์ไม่เกิน 5 หมื่นบาท จานวนxx คดี ...จนถึงทุนทรัพย์ตั้งแต่ 100
ล้านบาทขึ้นไป จานวนxx คดี ตามลาดับ เมื่อรวมจานวนคดีที่แยกตามทุนทรัพย์แล้วต้อง
เท่ากับ ปริมาณคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ที่มีการยื่นฟ้องในรอบปีในช่อง 1.2
รวมทุนทรัพย์ทั้งหมด หมายถึง จานวนทุนทรัพย์ทั้งหมดที่ทาการยื่นฟ้องในรอบปี มีทั้งสิ้นเท่าใด
เช่น คดีอาญามีจานวนทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง จานวน xx บาท เป็นต้น
4. จานวนผู้เสียหายในรอบปี จาแนกตามฐานความผิดและสัญชาติ
ผู้เสียหาย หมายถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทาตามประเภทความผิดในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอานาจจัดการแทนได้ โดยการจัดเก็บข้อมูลของแบบรายงานดังกล่าว
จะทาการจัดเก็บข้อมูลของผู้เสียหายแบ่งเป็นสัญชาติไทย และสัญชาติอื่นๆ จาแนกออกเป็นบุคคล
และนิติบุคคล
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5. จานวนจาเลยในรอบปี จาแนกตามสัญชาติ
จาเลย หมายถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทาความผิด
5.1 ในช่อง “คดีค้างมา” หมายถึง จานวนจาเลยที่ยังพิพากษาไม่แล้วเสร็จในปีที่แล้ว โดยแบ่ง
เป็นสัญชาติไทย และสัญชาติอื่นโดยในสัญชาติไทยได้มีการจาแนกช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ
ในแต่ละช่วงอายุยังแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปีแต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป
5.2 ในช่อง “คดีรับใหม่” หมายถึง จานวนจาเลยทั้งหมดในคดีที่ทาการยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ โดยแบ่งเป็นสัญชาติไทย และสัญชาติอื่นโดยใน
สัญชาติไทย ได้มีการจาแนกช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอายุยังแบ่งออกเป็นเพศชาย
และเพศหญิง ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป
5.3 ในช่อง “คดีเสร็จไป” หมายถึง จานวนจาเลยทั้งหมดที่ศาลทาการพิพากษาเสร็จไปตั้งแต่วันที่
1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ โดยแบ่งเป็นสัญชาติไทย และสัญชาติอื่นโดยใน
สัญชาติไทยได้มีการจาแนกช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอายุยังแบ่งออกเป็นเพศชาย
และเพศหญิง ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป
5.4 ในช่อง “คดีค้างไป” หมายถึง จานวนจาเลยทั้งหมดที่ยังมิได้ทาการพิจารณาพิพากษาเสร็จไป
คงเหลือเป็นคดีค้างไปในปีต่อไป โดยแบ่งเป็นสัญชาติไทย และสัญชาติอื่นโดยในสัญชาติไทย
ได้มีการจาแนกช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอายุยังแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง
ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป
ข้อสังเกต จานวนคนในช่องจาเลยค้างมา รวมกับ จานวนคนในช่องจาเลยรับใหม่ ต้องเท่ากับ
จานวนคนในช่องจาเลยเสร็จไป
รวมกับ จานวนคนในช่องจาเลยค้างไป
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6. จานวนจาเลยที่ต้องโทษในรอบปี จาแนกตามสัญชาติ
จาเลยต้องโทษ หมายถึง จาเลยที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิด จัดเก็บตามโทษที่จาเลยได้รับ
โดยแบ่งเป็นสัญชาติชาติไทย และสัญชาติอื่นโดยในสัญชาติไทยได้มีการจาแนกช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ
ในแต่ละช่วงอายุยังแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป
7. จานวนจาเลยที่ศาลปล่อยจาแนกตามสัญชาติในรอบปี
จานวนที่ศาลปล่อย หมายถึง จาเลยมิได้กระทาความผิด หรือเหตุประการอื่นๆ โดยแยกออกเป็น
สาเหตุต่างๆ ดังนี้
7.1 ในช่อง “ยกฟ้อง” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยที่ศาลตัดสินเห็นว่า คาฟ้องโจทก์ ไม่มีมูลหรือเมื่อ
ชั่งน้าหนักพยานหลักฐานแล้ว ฝ่ายจาเลย พยานหลักฐานหนักแน่นกว่าตัดสินให้ฝ่ายโจทก์แพ้คดี
และยกฟ้องของโจทก์ โดยแบ่งเป็นสัญชาติไทย และสัญชาติอื่นโดยในสัญชาติไทยได้มีการ
จาแนกช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอายุยังแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป
7.2 ในช่อง “ถอนคาร้องทุกข์”หมายถึง คดีเสร็จไปโดยที่ผู้เสียได้ แจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วก็อาจจะ
ยอมความหรือถอนคาร้องทุกข์นั้น โดยแบ่งเป็นสัญชาติ และสัญชาติอื่นโดยในสัญชาติไทย ได้มี
การจาแนกช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอายุยังแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป
7.3 ในช่อง “ถอนฟ้อง” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง โดยแบ่งเป็นสัญชาติไทย
และสัญชาติอื่น โดยในสัญชาติไทยได้มีการจาแนกช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอายุ
ยังแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป
ข้อสังเกต จานวนคนในช่องจาเลยที่ต้องโทษในรอบปี จาแนกตามสัญชาติ รวมกับ จานวนคนใน
ช่องรวมคนที่จาเลยที่ศาลปล่อย/จาหน่ายคดีในรอบปี จาแนกตามสัญชาติจะต้อง
เท่ากับ จานวนคนในช่องจาเลยในคดีเสร็จไป ตารางที่ 3 ข้อ 3.3
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8. จานวนจาเลยที่เสร็จไปโดยเหตุอื่นๆ
จานวนจาเลยที่เสร็จไปโดยเหตุอื่นๆ หมายถึง คดีเสร็จไปนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยแยกออกเป็น
สาเหตุต่างๆ ดังนี้
8.1 ในช่อง “แยกฟ้อง” หมายถึง แยกฟ้องจาเลยเป็นรายบุคคลตามเหตุแห่งการกระทาความผิด
ที่ได้รับ โดยแบ่งตามสัญชาติ ไทย และสัญชาติอื่นโดยในสัญชาติไทยได้มีการจาแนกช่วงอายุ
ออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอายุยังแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง ดังนี้
- อายุ 18 ปี ไม่เกิน 25 ปี
- อายุ 25 ปี ไม่เกิน 40 ปี
- อายุ 40 ปี ไม่เกิน 60 ปี
- อายุ 60 ปี ขึ้น
8.2 ในช่อง “จาหน่ายคดีชั่วคราว” หมายถึง จาเลยที่ศาลจาหน่ายคดีชั่วคราว หรือมีเหตุแห่งการ
จาหน่ายคดีชั่วคราว เช่นจาเลยหลบหนี โดยแบ่งตามสัญชาติไทย และสัญชาติอื่นโดยในสัญชาติไทย
ได้มีการจาแนกช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอายุยังแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง
ดังนี้
- อายุ 18 ปี ไม่เกิน 25 ปี
- อายุ 25 ปี ไม่เกิน 40 ปี
- อายุ 40 ปี ไม่เกิน 60 ปี
- อายุ 60 ปี ขึ้น
9. ประเด็นที่ศาลอื่นส่งมา
ประเด็นที่ศาลอื่นส่งมา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่ศาลอื่นได้ประเด็นส่งมาสืบพยานภายในปีนั้นๆ
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คู่มือแบบรายงานบัญชีคดีประจาปี ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
รายงานบัญชีคดีประจาปี ในส่วนแพ่ง
ประจาเดือน....................พ.ศ. ..................(ตัวอย่าง ประจาปี พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย x หน้าช่อง  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
บัญชีคดี หมายถึง ปริมาณ ข้อหาหรือ เรื่องที่ทาการยื่น พิจารณาแล้วเสร็จภาย ในปี ที่รายงาน
โดยจะต้องทาการจัดเก็บทุกข้อหาหรือเรื่องในสานวน
รายงาน ข้อหาหรือ เรื่องอื่นในคดี หมายถึง ปริมาณ ข้อหาหรือ เรื่องที่ทาการ พิจารณาแล้วเสร็จ
ภายในปีที่รายงาน โดยข้อหาหรือเรื่องดังกล่าวไม่มีอยู่ในแบบรายงานที่กาหนดไว้ ผู้ที่ทาการจัดเก็บจะต้อง
ระบุข้อหาหรือเรื่องดังกล่าวด้วย
รวมจานวนข้อหาหรือ เรื่องทั้งหมด หมายถึง จานวน ข้อหาหรือ เรื่องทั้งหมดที่ได้ทาการ พิจารณา
แล้วเสร็จภายในปีที่รายงาน
ปริมาณคดีเสร็จไปทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีท่ีทาการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมด ภายในปีที่รายงาน
โดยตัวเลขในช่องนี้จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีเสร็จไป
ข้อสังเกต จานวนข้อหาหรือเรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมดจะต้อง
เท่ากับ หรือ มากกว่า
ปริมาณคดีเสร็จไปทั้งหมด ภายในปีนั้นๆ
คดีที่แตกสาขาออกจากเรื่องเดิม หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาแล้วเสร็จ (ได้มีการออกแดงแล้ว)
ได้มีการยื่นคาร้องเพื่อให้ศาลทาการพิจารณาคดีใหม่ และคดีดังกล่าวได้ทาการพิจารณาแล้วเสร็จภายใน
ปีที่รายงาน
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คู่มือแบบรายงานบัญชีคดีประจาปี ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
รายงานบัญชีคดีประจาปี ในส่วนอาญา
ประจาเดือน....................พ.ศ. ..................(ตัวอย่าง ประจาปี พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย x หน้าช่อง  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
บัญชีคดี หมายถึง ปริมาณ ข้อหาหรือ เรื่องที่ทาการยื่น พิจารณาแล้วเสร็จภาย ในปี ที่รายงาน
โดยจะต้องทาการจัดเก็บทุกข้อหาหรือเรื่องในสานวน
รายงาน ข้อหาหรือ เรื่องอื่นในคดี หมายถึง ปริมาณ ข้อหาหรือ เรื่องที่ทาการ พิจารณาแล้วเสร็จ
ภายในปีที่รายงาน โดยข้อหาหรือเรื่องดังกล่าวไม่มีอยู่ในแบบรายงานที่กาหนดไว้ ผู้ที่ทาการจัดเก็บจะต้อง
ระบุข้อหาหรือเรื่องดังกล่าวด้วย
รวมจานวนข้อหาหรือ เรื่องทั้งหมด หมายถึง จานวน ข้อหาหรือ เรื่องทั้งหมดที่ได้ทาการ พิจารณา
แล้วเสร็จภายในปีที่รายงาน
ปริมาณคดีเสร็จไปทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีท่ีทาการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมด ภายในปีที่รายงาน
โดยตัวเลขในช่องนี้จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีเสร็จไป
ข้อสังเกต จานวนข้อหาหรือเรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมดจะต้อง
เท่ากับ หรือ มากกว่า
ปริมาณคดีเสร็จไปทั้งหมด ภายในปีนั้นๆ
คดีที่แตกสาขาออกจากเรื่องเดิม หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาแล้วเสร็จ (ได้มีการออกแดงแล้ว)
ได้มีการยื่นคาร้องเพื่อให้ศาลทาการพิจารณาคดีใหม่ และคดีดังกล่าวได้ทาการพิจารณาแล้วเสร็จภายใน
ปีที่รายงาน

ข้อแนะนาในการจัดทารายงานสถิติคดี
การจัดทารายงานสถิติคดีต้องยึดหลักดังต่อไปนี้
1. ครบถ้วน หมายถึง การรายงานสถิติคดีของศาลได้มีการจัดทาข้อมูลครบถ้วน ทุกตารางที่มี
การกาหนดให้จัดทาและรายงานมายังสานักงานศาลยุติธรรม
2. ถูกต้อง หมายถึง การจัดทารายงานสถิติคดีในทุกตารางมีความถูกต้อง
3. ทันเวลา หมายถึง การจัดส่งรายงานสถิติคดีมายังสานักงานศาลยุติธรรม ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ทั้งนี้การจัดส่งรายงานอาจมีการจัดส่งมาในรูปแบบของเอกสาร (หนังสือราชการ) E – mail
และทางโทรสาร เพื่อให้สานักแผนงานและงบประมาณ จัดทารายงานหรือนาเสนอต่อผู้บริหารได้ โดย
ไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
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